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รายละเอียดวัตถุประสงค์ของบริษัททั �งหมดตามแบบ บมจ.002 

วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจํานวน 54 ข้อ ดงัตอ่ไปนี " 

(1) ซื "อ จดัหา รับ เช่า เช่าซื "อ ถือกรรมสทิธิ- ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจดัการโดยประการอื3น ซึ3งทรัพย์สินใดๆ 

ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สนินั "น 

(2) ขาย โอน จํานอง จํานํา แลกเปลี3ยน และจําหนา่ยทรัพย์สนิโดยประการอื3น 

(3) เป็นนายหน้า ตวัแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหา

สมาชิกให้สมาคม และการค้าหลกัทรัพย์ 

(4) กู้ ยืมเงิน เบิกเงินเกินบญัชีธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบนัการเงินอื3น และให้กู้ ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วย

วิธีการอื3น โดยจะมีหลกัทรัพย์หรือไม่ก็ตาม รวมทั "งการรับ ออก โอน และสลกัหลงัตั<วเงิน หรือตราสารที3

เปลี3ยนมือได้อยา่งอื3น เว้นแตใ่นธุรกิจเงินทนุ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 

(5) ทําการจดัตั "งสาํนกังานสาขา หรือแตง่ตั "งตวัแทน ทั "งภายในและภายนอกประเทศ 

(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจํากดัความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจํากดั เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทจํากดั และบริษัทมหาชน

จํากดั 

(7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที3พกัอาศยั สถานที3ทําการ ถนน สะพาน 

เขื3อน อโุมงค์ และงานก่อสร้างอยา่งอื3นทกุชนิด รวมทั "งรับทํางานโยธาทกุประเภท 

(8) ประกอบกิจการโรงแรม ภตัตาคาร บาร์ ไนท์คลบั 

(9) ประกอบกิจการขนสง่และขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั "งทางบก ทางนํ "า ทางอากาศ ทั "งภายในประเทศ

และระหว่างประเทศ รวมทั "งรับบริการนําของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดวางการขนสง่ทุก

ชนิด 

(10) ประกอบกิจการนําเที3ยว รวมทั "งธุรกิจที3เกี3ยวข้องกบัการนําเที3ยวทกุชนิด 

(11) ประกอบกิจการจดัเก็บ รวบรวม จดัทํา จัดพิมพ์ และเผยแพร่สถิติ ข้อมลูในทางเกษตรกรรม อตุสาหกรรม 

พาณิชยกรรม การเงิน 

(12) ประกอบกิจการทางด้านกฎหมาย ทางบญัชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั "งกิจการโฆษณา 

(13) ประกอบธุรกิจคํ "าประกนัหนี "สิน ความรับผิดและการปฏิบตัิตามสญัญาของบคุคลอื3น รวมทั "งรับบริการคํ "า

ประกนับคุคลซึ3งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปตา่งประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 

กฎหมายวา่ด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื3น 

(14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที3ปรึกษาและให้คําแนะนําปัญหาเกี3ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม 

อตุสาหกรรม รวมทั "งปัญหาการผลติ การตลาด และการจดัจําหนา่ย 

(15) ประกอบธุรกิจบริการเป็นผู้จดัการและดแูลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจดัการทรัพย์สนิให้บคุคลอื3น 

(16) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ ป่วยเจ็บ รับทําการฝึกสอนและ

อบรมทางด้านวิชาการเกี3ยวกบัการแพทย์ การอนามยั 
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(17) ประกอบกิจการจดัสร้างและจําหนา่ยภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และมหรสพอื3น สถานพกัตากอากาศ สนาม

กีฬา สระวา่ยนํ "า โบว์ลิ3ง 

(18) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บํารุงรักษา ตรวจสอบ อดัฉีด พ่นนํ "ายากันสนิมสําหรับยานพาหนะทุก

ประเภท รวมทั "งบริการติดตั "ง ตรวจสอบ และแก้ไขอปุกรณ์ ปอ้งกนัวินาศภยัทกุประเภท 

(19) ประกอบกิจการซกัรีดเสื "อผ้า ตดัผม เสริมสวย 

(20) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้าง อดั ขยายรูป รวมทั "งเอกสาร 

(21) ประกอบกิจการสถานบริการ อาบ อบ นวด 

(22) ประกอบกิจการประมลูเพื3อรับจ้างทําของ ตามวตัถปุระสงค์ทั "งหมด ให้แก่บคุคล คณะบคุคล นิติบคุคล สว่น

ราชการ และองค์การของรัฐ 

(23) ประกอบกิจการนําเข้าและสง่ออก เครื3องจกัร เครื3องมือกล และอปุกรณ์ควบคมุเครื3องจกัรกล เครื3องมือกล 

(24) ประกอบกิจการนําเข้าและสง่ออกสารเคมีสาํหรับปอ้งกนัไฟไหม้ 

(25) รับติดตั "งอปุกรณ์เกี3ยวกบัระบบไฟฟา้ ระบบประปา ระบบปรับอากาศ ระบบสื3อสาร 

(26) ขายปลกีอปุกรณ์เกี3ยวกบัไฟฟา้ ประปา ปรับอากาศ สื3อสาร 

(27) จําหนา่ยและติดตั "ง วสัดปุระเภทสารเคลอืบโครงการเหลก็ 

(28) จําหนา่ยและติดตั "งอปุกรณ์ประหยดัพลงังาน 

(29) เป็นที3ปรึกษาเกี3ยวกบัระบบวิศวกรรมทกุระบบ 

(30) จําหนา่ยและติดตั "งระบบผลติไฟฟา้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 

(31) เสนอขายหุ้น และ/หรือหลกัทรัพย์อื3นใดตอ่ประชาชน 

(32) ประกอบกิจการค้ารถถงั เครื3องบิน ยานพาหนะที3ใช้ในการรบ อาวุธยุทโธปกรณ์ที3เกี3ยวกับการรบทุกชนิด 

ยทุธปัจจยัทางการทหาร ทางด้านความมั3นคง อปุกรณ์การสื3อสารของฝ่ายทหาร ฝ่ายความมั3นคง รวมทั "ง

การซอ่มแซม บํารุงรักษา ตรวจสอบและติดตั "ง สนิค้าดงักลา่ว รวมทั "งอะไหลแ่ละอปุกรณ์ของสนิค้าดงักลา่ว 

(33) ทําการประมูลเพื3อขาย เพื3อรับจ้างทําของ เพื3อทําการซ่อมแซม บํารุงรักษา ตรวจสอบสินค้าตาม

วตัถปุระสงค์ทั "งหมด ให้แก่บคุคล คณะบคุคล นิติบคุคล สว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอื3นของรัฐทั "ง

ภายในและภายนอกประเทศ 

(34) ประกอบกิจการค้า นําเข้า สง่ออก ซื "อ ขาย ให้บริการติดตั "งระบบป้องกนัความร้อน ระบบป้องกนัความเย็น 

และรวมถึงระบบการปอ้งกนัไฟฟา้และไฟลกุลามทกุชนิดทกุประเภท 

(35) ประกอบกิจการค้า นําเข้า สง่ออก ซื "อ ขาย เครื3องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดทุกประเภท เครื3องกําเนิดไฟฟ้า ระบบ

ควบคมุระบบไฟฟา้ เครื3องมือ เครื3องใช้และอปุกรณ์พร้อมทั "งอะไหลข่องสนิค้าดงักลา่ว 

(36) ประกอบกิจการค้า นําเข้า ส่งออก ซื "อ ขาย ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื3 องมือแพทย์ 

เครื3องมือเครื3องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ ย ยาปราบศตัรูพืช ยาบํารุงพืชและสตัว์ทกุชนิดทกุประเภท 

(37) ประกอบกิจการค้าสตัว์มีชีวิต เนื "อสตัว์ชําแหละ เนื "อสตัว์แช่แข็ง และเนื "อสตัว์บรรจกุระป๋อง 
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(38) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มนัสําปะหลงั มนัสําปะหลงัอดัเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั3ว งา 

ละหุง่ ปาล์มนํ "ามนั ปอ ฝา้ย นุน่ พืชไร่ ผลติภณัฑ์จากสินค้าดงักลา่ว ครั3ง หนงัสตัว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยาง

แผน่ หรือยางชนิดอื3นอนัผลติขึ "นหรือได้มาจากสว่นหนึ3งสว่นใดของต้นยางพารา ของป่าสมนุไพร และพืชผล

การเกษตรอื3นทกุชนิด 

(39) ประกอบกิจการค้า ผกั ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บหุรี3 ยาเส้น เครื3องดื3ม นํ "าดื3ม นํ "าแร่ นํ "าผลไม้ สรุา 

เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสาํเร็จรูป อาหารทะเลบรรจกุระป๋อง เครื3องกระป๋อง เครื3องปรุงรสอาหาร 

นํ "าซอส นํ "าตาล นํ "ามนัพืช อาหารสตัว์ และเครื3องบริโภคอื3น 

(40) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสงัเคราะห์ ด้าย ด้ายยางยืด เส้นใยไนลอ่น ใยสงัเคราะห์ เส้นด้ายยืด 

เครื3องนุง่หม่ เสื "อผ้าสาํเร็จรูป เครื3องแต่งกาย เครื3องประดบักาย ถงุน่อง เครื3องหนงั รองเท้า กระเป๋า เครื3อง

อปุโภคอื3น สิ3งทอ อปุกรณ์การเลน่กีฬา 

(41) ประกอบกิจการค้า เครื3องเคหะภณัฑ์ เครื3องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื3องครัว ตู้ เย็น เครื3องปรับอากาศ เครื3อง

ฟอกอากาศ พดัลม เครื3องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า เครื3องทําความร้อน เครื3องใช้ไฟฟ้า 

อปุกรณ์ไฟฟา้ รวมทั "งอะไหลแ่ละอปุกรณ์ของสนิค้าดงักลา่ว 

(42) ประกอบกิจการค้าวสัดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื3องมือเครื3องใช้ในการก่อสร้าง เครื3องช่างทุกประเภท ส ี

เครื3องมือทาสี เครื3องตกแต่งอาคาร เครื3องเหล็ก เครื3องทองแดง เครื3องทองเหลือง เครื3องเคลือบ เครื3อง

สขุภณัฑ์ อปุกรณ์ประปา รวมทั "งอะไหลแ่ละอปุกรณ์ของสนิค้าดงักลา่ว 

(43) ประกอบกิจการค้า เครื3องจกัร เครื3องยนต์ เครื3องมือกล เครื3องทุน่แรง ยานพาหนะ เครื3องกําเนิดไฟฟา้ เครื3อง

สบูนํ "า เครื3องบําบดันํ "าเสยี และเครื3องกําจดัขยะ 

(44) ประกอบกิจการค้า นํ "ามนัเชื "อเพลงิ ถ่านหิน ผลติภณัฑ์อยา่งอื3นที3ก่อให้เกิดพลงังาน และสถานีบริการนํ "ามนั

เชื "อเพลงิ 

(45) ประกอบกิจการค้า เครื3องสาํอาง อปุกรณ์เครื3องมือและเครื3องใช้เสริมความงาม 

(46) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื3องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนงัสือ อปุกรณ์การเรียนการสอน อปุกรณ์

การถ่ายภาพและภาพยนตร์ เครื3องคํานวณ เครื3องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ3งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้ เก็บ

เอกสาร เครื3องใช้สาํนกังาน เครื3องมือสื3อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั "งอปุกรณ์และอะไหลข่องสนิค้าดงักลา่ว 

(47) ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอญัมณีอื3น รวมทั "งวตัถทํุาเทียมสิ3งดงักลา่ว 

(48) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ3งอื3นซึ3งมีลกัษณะคล้ายคลึงกนั ทั "งที3อยู่ในสภาพวตัถดุิบ

หรือสาํเร็จรูป 

(49) ประกอบกิจการค้า ยางเทียม สิ3งทําเทียม วตัถหุรือสนิค้าดงักลา่วโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์ 

(50) ประกอบกิจการค้า จดัจําหนา่ยและนําเข้าอปุกรณ์เครื3องยนต์ เครื3องจกัร หวัรถจกัรรถไฟ รถจกัรดีเซลไฟฟ้า 

รถโบกี "บรรทุกตู้สินค้า เครื3องกั "นถนน รวมทั "งอะไหล่ของสินค้าดงักล่าว และงานอื3นใดที3เกี3ยวข้องกับการ

รถไฟแหง่ประเทศไทย 
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(51) นําเข้าและจําหนา่ยเคเบิ "ลทกุประเภทที3ใช้ในโครงขา่ยโทรคมนาคม 

(52) ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าทุกประเภททั "งในประเทศและนอกประเทศ อาทิ โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อน 

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังงานนํ "า โรงไฟฟ้าพลังงานปรมาณู โรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ โรงไฟฟา้พลงังานลม โรงไฟฟา้พลงังานนํ "าขนาดใหญ่ โรงไฟฟ้าพลงังานนํ "าขนาดเล็ก โรงไฟฟ้า

ชีวมวล โรงไฟฟา้ขยะ โรงไฟฟา้ก๊าซชีวภาพ และโรงไฟฟ้าอื3นๆ ทกุประเภท รวมถึงระบบผลิตและจ่ายไฟฟ้า 

เครื3องกําเนิดไฟฟา้  และสิ3งอนัเป็นวสัดอุปุกรณ์ของโรงไฟฟา้นั "น 

(53) ประกอบกิจการเกี3ยวกบัพลงังานไฟฟ้า อนัได้แก่ ซื "อ ขาย จดัสง่ จดัหา สํารวจ พฒันา แปรสภาพ วางแผน 

สร้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั "ง จดัให้ได้มา จดัสง่ บํารุง รักษา สะสม สํารอง ประมลู รับเหมา

ก่อสร้าง ซ่อมแซม นําเข้า สง่ออก ดําเนินการต่าง ๆ ที3เกี3ยวกบัพลงังานไฟฟ้า แหลง่พลงังานอนัได้มา จาก

ธรรมชาติ ได้แก่ นํ "า ลม แสงแดด แร่ธาต ุหรือเชื "อเพลิง นํ "ามนั ถ่านหิน วตัถเุคมีจากถ่านหิน แกลบ เศษไม้ 

หรือก๊าซ พลงังานชีวมวล พลงังานชีวภาพ พลงังานจากขยะและผลติภณัฑ์จากขยะ รวมทั "งพลงังานปรมาณ ู

เพื3อผลิตไฟฟ้าและงานอื3นที3ส่งเสริมกิจการเช่นว่านี " และรวมถึงเป็นผู้ ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์ พลงังานลม พลงังานชีวมวล พลงังานชีวภาพ พลงังานจากขยะและผลิตภัณฑ์จากขยะ 

พลงังานนํ "า พลงังาน ทดแทนและหมนุเวียนทกุประเภท 

(54) ประกอบกิจการผลติ ให้เช่า จําหนา่ย ติดตั "ง ซอ่มบํารุง ให้บริการ และให้คําปรึกษาในการวางระบบ รวมทั "ง

พัฒนา ระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชั3น ระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย ระบบสื3อสาร

ข้อมลูภาพและเสยีง ระบบฐานข้อมลู รวมถึงระบบรักษาความปลอดภยั 

 


